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GASTROnOmia
WSTĘP
Oprócz zabytków kulturalnych i przyrodniczych do rozwoju
ruchu turystycznego jest niezbędna baza usług noclegowych
i gastronomicznych. Z reguły spożywanie posiłków jest możliwe
w miejscu zakwaterowania. Najbardziej wymagający goście,
oczekujący potraw sporządzonych z zawsze świeżych i najlepszej
jakości składników, mogą skorzystać z oferty żylińskich hoteli czterogwiazdkowych, gdyż ich restauracje nastawiają się
na gastronomię najwyższej jakości. Przy zakupie surowców
często korzystają z dostaw sezonowych produktów od regio
nalnych producentów. Z takiej oferty korzysta też wiele innych
żylińskich restauracji. Usługi wyżywienia oferują też pozostałe
hotele i pensjonaty Żyliny i Rajeckich Teplic.
W miastach tych i w ich bliskiej okolicy znajdziemy bogaty
wybór zakładów nastawionych głównie na świadczenie usług
gastronomicznych. Po licznych zmianach w chwili obecnej ich
sieć stabilizuje się, niektóre z nich stawiają na już zbudowaną długoletnią tradycję i specyfikę usług. Najwięcej zakładów
gastronomicznych znajduje się w mieście Żylina, potem
w następnej kolejności w uzdrowisku Rajecké Teplice. Oczywiście smacznie można też zjeść w innych miejscowościach
w okolicy Żyliny. Bogactwo i specjalizacja zakładów gastronomicznych jest naprawdę szeroka, od tradycyjnych pot
raw słowackich po specjały egzotyczne. To samo dotyczy
wyposażenia wnętrz poszczególnych restauracji, począwszy
od zakładów oferujących luksusową atmosferę i najwyższej
klasy usługi po tak zwane ludowe jadłodajnie, gdzie po zapłaceniu jedzenie samemu sobie odniesiemy na tacy do stołu.
Ze specyficzną gastronomią regionu Poważe Górne można
się też zapoznać podczas imprez kulturalno-społecznych organizowanych w Żylinie – Dzień Średniowieczny, Uroczystości
Staromiejskie, Targi Świąteczne i inne.
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Villa Nečas
Nazwa: Villa Nečas
Adres: ul. Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 509 10 01, +421 918 980 084
villanecas@villanecas.sk, www.villanecas.sk

Restauracja Villa Nečas zdobyła nagrodę „Najlepszej re
stauracji w województwie żylińskim 2014“. Goście mają
do dyspozycji wspaniałą ofertę gastronomiczną w restaura
cji albo w podziemnej winotece z pierwotnym sklepie
niem stropu. Dzięki wielkości, funkcjonalności i wyposażeniu
technicznemu winoteka służy głównie do organizowania
imprez prywatnych, firmowych lub rodzinnych albo do degustacji win.
Oferta dań obejmuje najnowsze trendy w gastronomii
i korzysta z sezonowych artykułów spożywczych. Obiady
są serwowane w restauracji w ulubionej formie bufetu z bogatym wyborem sałatek warzywnych i dań głównych. Restauracja się może poszczycić wieloma znaczącymi trofeami,
jakimi dla przykładu są: Złoty Medal LIVE COOKING Danubius
Gastro 2013 albo Srebrny Medal POEZJA W KUCHNI Danu
bius Gastro 2013.
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RESTAURACJA
Boutique Hotelu

Dubná Skala
Nazwa: Boutique Hotel Dubná Skala
Adres: ul. J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 507 91 00, fax: +421 41 507 91 01
hoteldubnaskala@doxx.sk, www.hoteldubnaskala.sk

Restauracja Hotelu Dubná Skala stała się popularna dzięki
twórczym doświadczeniom kulinarnym. Została nagro
dzona kilkoma prestiżowymi nagrodami. Zakład mieści się
w urokliwych pomieszczeniach ze sklepieniami, mogącymi
obsłużyć 68 gości.
Na każdą porę roku przygotowywane są dania z kar
ty, w których dominują składniki typowe dla danej pory
roku. Jadłospis bazuje na kuchni włoskiej i częściowo
francuskiej, gdzie królują lekkostrawne potrawy przygotowywane zawsze ze świeżych surowców sezonowych. Oferowane
są również potrawy przygotowywane bezpośrednio przy
stole, domowy chleb oraz czekoladowe słodycze.
Oryginalnego aromatu i smaku dodają potrawom świeże
zioła uprawiane bezpośrednio w hotelowym ogrodzie.
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Trattoria
Nazwa: Trattoria
Adres: ul. Jozefa Vuruma 145/5, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 564 35 55, +421 902 733 711
www.dobree.sk

Trattoria to jedna z najlepszych restauracji w Żylinie,
w której serwowane są nie tylko specjalności kuchni włoskiej,
lecz także międzynarodowej i słowackiej. Restauracja ma bogatą ofertę przystawek, dań mięsnych i jarskich, sałatek, makaronów i pizz, jednakże najbardziej znana jest z grillowa
nych smakołyków.
Do dyspozycji gości jest 120 miejsc, co umożliwia urządzanie mniejszych lub większych uroczystości towarzyskich, firmowych lub rodzinnych. Za restauracją znajduje się taras dla
kolejnych 120 osób.
Uznanie klientów zdobyły też domowe lemoniady, her
baty lodowe i bogata oferta deserów domowych. Nawet
największy znawca znajdzie coś dla siebie w naszej Karcie Win.
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pizzeria
Vulcano
Nazwa: Pizzeria Vulcano
Adres: ul. Za plavárňou 3937, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 286 12 16, +421 902 421 899
vulcano@vulcano.sk, www.vulcano.sk

Pizzeria Vulcano oferuje smakołyki kuchni tyrolskiej, włos
kiej i niemieckiej, nie może też brakować doskonałej pizzy.
W dni robocze w godz. od 11.00 do 16.00. oferowane jest stałe
dzienne menu, którego zaletą jest możliwość stworzenia sobie
przez klienta dowolnej kombinacji zup i dań. Oprócz dań głów
nych oferta obejmuje też wiele deserów domowych przy
gotowywanych bezpośrednio w kuchni. Można też posiedzieć
przy filiżance doskonałej jakości kawy, wypić jeden z odświeżających napojów czy puchar autentycznego włoskiego wina.
Milusińskim oferujemy kącik zabaw; w cieplejszych miesiącach mają oni do dyspozycji małe boisko obok letniego tarasu. Na terenie pizzerii można bezpłatnie zaparkować auto.
W budynku zakładu znajduje się także wellness centrum Oasis
(świat saun, basen, masaż), centrum pielęgnacji urody, salon
kosmetyczny, salon fryzjerski, siłownia i szereg sklepów. Klienci
mają do dyspozycji połączenie Wi-Fi z internetem.
gastronomia
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pivárska bašta
RMUT
Nazwa: Pivárska Bašta RMUT
Adres: ul. Tulipánová 1, 010 01 Žilina-Bôrik
Kontakty: tel.: +421 914 333 171
info@pivoch.sk, www.pivarskabasta.sk

Leżąca w atrakcyjnej okolicy, restauracja Pivárska Bašta RMUT,
oferuje bogaty wybór dań kuchni słowackiej lub zagranicznej
będących w doskonałej harmonii z ofertą świetnych niepaste
ryzowanych piw małych, niezależnych czeskich browarów.
Zadaniem personelu jest zapewnienie gościom przeżyć o takiej
intensywności, aby jak najczęściej powracali tu dla urozmaicenia szarości życia codziennego. Gwarantujemy dobrą jakość
świeżych surowców, z których przyrządzane są posiłki, doskonały smak serwowanego piwa, tłoczonego szklanymi rurkami
wprost do kufla przez elegancko zachowujących się i uśmiechniętych, nie tylko podczas przyjmowania napiwku, kelnerów.
Oferowany asortyment piw: Vysoký Chlumec 10°, Chodovar
Zlatá jedenástka 11°, Żyliński Frambor Excellent niepasteryzowany i niefiltrowany 12°, Herold pszeniczny niefiltrowany 12°, Ferdinand 13° półciemny ziołowy niepasteryzowany specjał, Kvasar
miodowy 14° specjał, Bock półciemny 19° chłodzony specjał.
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Restaurant O2
Nazwa: Restaurant O2
Adres: ul. Jána Kalinčiaka, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 564 03 20, +421 910 968 896
www.restaurant02.sk

Restaurant O2 znajduje się w centrum miasta, oferując gościom specjalności kuchni międzynarodowej oraz tradycyjne
potrawy słowackie. W dni robocze restauracja przygotowu
je jadłospis gotowych potraw i szybkich dań. We wszystkich pomieszczeniach restauracji nie wolno palić tytoniu. Zagwarantowany jest też dostęp osób niepełnosprawnych.
Restauracja może obsłużyć 55 gości wewnątrz lokalu i 20
na tarasie. W razie potrzeby można tu zorganizować mniejsze
uroczystości rodzinne, małe wesela lub spotkania firmowe.
Restauracja świadczy również usług cateringu, zapewniając
dowóz zamówionych dań na uroczystość rodzinną czy spotkanie firmowe. Smakoszom win oferujemy możliwość orga
nizowania degustacji lub prezentacji win.
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WEGA
Restaurant
Nazwa: WEGA Restaurant
Adres: ul. Vojtecha Tvrdého 13, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 911 271 002
info@wegarestaurant.sk, www.wegarestaurant.sk

Nowocześnie urządzona restauracja w centrum Żyliny oferuje specjalności swojej kuchni do spożycia na miejscu lub
z dowozem na wskazane miejsce. Porównując z innymi restauracjami polecającymi dania na wynos, WEGA Restaurant
posiada bardziej ekskluzywne menu, serwując wybór obiadów z sześciu dań. Na zamówienie personel restauracji jest
w stanie przygotować do 150 porcji obiadów na godzinę –
oczywiście dań o jakości restauracyjnej.
Oferta dla gości zawiera jadło ze świeżych surowców, przy
czym nie chodzi tylko o produkty ogólnodostępne, lecz także
mniej standardowe takie, jak dla przykładu mięso kan
gurze czy gęsina.
Restauracja jest zdolna pomieścić 60 osób, zatem można tu
organizować uroczystości prywatne lub firmowe dla zamkniętego kręgu osób. Restauracja dysponuje tarasem z 20 miejscami i oddzielnym salonikiem dla 35 gości.
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RESTAURACJA
VIX
Nazwa: Restauracja VIX
Adres: ul. Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 562 64 01, +421 903 502 177
restaurant@vix.sk, www.vixrestaurant.sk

W pobliżu historycznego centrum miasta znajduje się stylowa
Restauracja VIX, gdzie każdy z gości znajdzie coś dla siebie. Restauracja dysponuje pomieszczeniami z możliwością zmiany ich
konfiguracji tak, aby można było organizować spotkania firmowe, narady czy prezentacje handlowe, różnorodne typy szkoleń,
bankiety, seminaria, konferencje albo uroczystości rodzinne.
Zespół doświadczonych kucharzy przygotowuje ze znawstwem specjalności Restauracji VIX, oferując doskonałe wrażenia smakowe. W jadłospisie znajdziemy potrawy kuchni rodzimej
i międzynarodowej oraz oryginalne specjalności tradycyjne i zagraniczne. Bezpośrednio obok stołu, na oczach klienta, przy
gotujemy płonące dania. Obok restauracji otwarto kawiarnię.
Restauracja pomieści 200 osób; dzieli się na część dla palących i niepalących. Taras przeznaczono dla 80 osób, zaś oddzielny salonik dla 30.
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PIZZERIA
CAROLINA
Nazwa: Pizzeria Carolina
Adres: ul. Národná 17, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 500 30 30
www.pizzacarolina.sk

Pizzeria CAROLINA leży zaledwie kilka kroków od stacji kolejowej, polecając bogaty wybór pizz i makaronów. Jej oferta
liczy aż 62 rodzaje różnych gatunków pizz, 20 rodzajów
różnych gatunków makaronów oraz bogaty wybór sała
tek warzywnych i innych rodzajów dań, jak też 20 różno
rodnych napojów mieszanych.
Restauracja dzieli się na część dla niepalących i palących
z wyciągiem dymu tytoniowego. Restauracja pomieści 110
osób. W razie zainteresowania i wcześniejszej rezerwacji można tu zorganizować imprezy i uroczystości prywatne lub firmowe. W sezonie letnim dla gości otwierany jest taras.
W Restauracji CAROLINA pamięta się też o najmłodszych,
dlatego do ich dyspozycji są tu dziecięce krzesełka, ewentualnie kącik dla dzieci.
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Restauracja
Koliba
Nazwa: Restauracja Koliba (Pensjonat Daniela)
Adres: ul. Osloboditeľov 83, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 905 273 398, +421 41 549 35 28
info@penzionrajecketeplice.sk, www.penzionrajecketeplice.sk

Restauracja Koliba mieści się w centrum Rajeckich Teplic,
przyciągając swoim wyglądem wielu gości. Urządzono ją
w tradycyjnym stylu rustykalnym i udekorowano drewnia
nymi elementami wyposażenia i nieoheblowanymi bel
kami. Restauracja pomieści 42 osoby. Dopełniają ją taras
i salonik dla 12 osób.
Na gości restauracyjnych czekają potrawy tradycyjnej
kuchni słowackiej: pieczona golonka, przysmaki ze świniobicia, pieczona kaczka z naleśnikami, domowe kluski
bryndzowe. Oprócz tradycyjnych potraw słowackich serwujemy też dania z drobiu, mięsa wieprzowego i wołowego oraz ryby.

gastronomia
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RESTAURACJA
Marco
Nazwa: Restauracja Marco
Adres: ul. Rudolfa Súľovského 633, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 903 060 670, +421 41 549 30 93
info@mlynarka.sk, www.mlynarka.sk/sk/pizzeria-marco/

Restauracja Marco znajduje się w centrum Rajeckich Teplic
w pomieszczeniach Pensjonatu Marco. Jej oferta obejmuje
potrawy kuchni słowackiej, oryginalne pizze, bogaty wybór napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wina.
Ze specjalności zakładu można wybrać á la carte różne
rodzaje pizzy, grillowane specjały oraz tradycyjne dania
kuchni słowackiej.
Goście są witani w nowym, przytulnym wnętrzu. W sezonie
letnim można posiedzieć na przestronnym tarasie. Spę
dzenie czasu w ten przyjemny sposób jest możliwe bez
względu na pogodę.
Pomieszczenia restauracji są do całkowitej dyspozycji gości,
można je więc przeznaczyć na zamkniętą imprezę firmową
lub rodzinną czy towarzyską.

13

gastronomia

RESTAURACJA
Meritto
Nazwa: Restauracja Meritto
Adres: ul. Rudolfa Súľovského 101, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 911 669 966, +421 41 549 45 44
restaurant@meritto.sk, www.meritto.sk

Restauracja Meritto mieści się w pomieszczeniach należących do apartamentów Meritto bezpośrednio w centrum uzdrowiska Rajecké Teplice, około 30 metrów od Domu
Uzdrowiskowego Aphrodite. Goście mogą skosztować
starannie przygotowanych potraw ze świeżych surowców
oraz chrupiące pizze wypieczone w opalanym drewnem ka
miennym piecu.
Oprócz doskonałych całorocznych smakołyków restauracja
oferuje możliwość zorganizowania wieczorów tematycz
nych i dania sezonowe serwowane na tarasie ogrodowym z kącikiem dla dzieci, mogącym pomieścić do 80 osób. Restauracja
dysponuje 46 miejscami, w razie uroczystości prywatnych dodatkowo do dyspozycji można oddać salonik dla 17 osób.
Restauracja jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
tuż obok znajduje się bezpłatny parking.
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RESTAURACJA
Slnečný pavilón
Nazwa: Restauracja Slnečný pavilón
Adres: ul. M. R. Štefánika 75, 013 13 Rajecké Teplice
Kontakty: tel.: +421 915 094 597, +421 908 700 716
info@slnecnypavilon.sk, www.slnecnypavilon.sk

Restauracja Slnečný pavilón leży w uzdrowisku Rajecké Teplice naprzeciwko Hotelu Diplomat w pobliżu jego centrum.
Przed rekonstrukcją obiekt ten należał do kompleksu domków
Kamarát. Goście mają tu do dyspozycji teren ogrodu z kącikiem dziecięcym, altaną z podium, która może być przydatną
zarówno podczas imprez towarzyskich, jak też uroczystości
weselnych.
Restauracja serwuje doskonałe dania i wyśmienite wina.
W razie organizowania uroczystości i wieczorków prywatnych
lub firmowych do dyspozycji gości oddajemy nie tylko pomieszczenia restauracji, ale też przyjazny, uśmiechnięty, profesjonalny personel. Podczas imprez zamkniętych można też
skorzystać z dodatkowych przestrzeni saloniku, zaś przy dobrej pogodzie taras dla 30 osób.
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RESTAURACJA VOYAGE VOYAGE
Adres: Mariánske námestie 191, 010 01 Žilina
Tel.: +421 905 887 223
E-mail: voyagevoyage@voyagevoyage.sk Web: www.voyagevoyage.sk

RESTAURACJA Radničná
Adres: Mariánske námestie 28, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 270 28 24, +421 918 684 385
E-mail: radnicna@radnicna.sk Web: www.radnicna.sk

PENSJONAT Kamélia
Adres: ul. Tajovského 1991/1, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 700 28 52, +421 41 700 28 53 Fax: +421 41 700 28 54
E-mail: info@penzionkamelia.sk Web: www.penzionkamelia.sk

Villa Budatín PENSJONAT
Adres: ul. Stará hradská 29, 010 03 Žilina
Tel.: +421 915 080 858
E-mail: info@villabudatin.com Web: www.villabudatin.com

Street Life
Adres: ul. M. R. Štefánika 840/41, 010 01 Žilina
Tel.: +421 910 952 400
E-mail: streetlife@gastrofun.sk Web: www.gastrofun.sk

RESTAURACJA na Bráne
Adres: ul. Bottova 10, 010 10 Žilina
Tel.: +421 41 562 08 32

RESTAURACJA GUSTO
Adres: Námestie Ľ. Štúra, OC Aupark, 010 01 Žilina
Tel.: +421 911 960 307
Web: www.dobree.sk

RESTAURACJA Indián
Adres: ul. Kysucká 4, 010 01 Žilina
Tel.: +421 910 119 685
Web: www.indian.sk

GOSPODA u Pltníka
Adres: Rajecká cesta 395, 013 13 Rajecké Teplice-Poluvsie
Tel.: +421 41 549 39 27, +421 903 131 263
E-mail: upltnika@upltnika.sk Web: www.upltnika.sk

Motorest Mlynárka
Adres: Pri Rajčianke 2880/1, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: +421 41 549 31 64
E-mail: info@mlynarka.sk Web: www.mlynarka.sk
gastronomia
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MAPA REGIONU
POWAŻE GÓRNE
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LEGENDA
Autostrada w budowie /
Autostrada planowana
Autostrada
Droga dwujezdniowa
Drogi klasy I
Drogi klasy II
Drogi klasy III
Autostrada
Cieki wodne
Akweny
Teren zamieszkały

PL
ŠENOV

BIELSKO-BIAŁA

CZ

VRATIMOV
BRUŠPERK

SZCZYRK

SK

FRÝDEK-MÍSTEK
FRÝDLANT
NAD OSTRAVICÍ

SUCHA BESKIDZKA

ŻYWIEC

ČADCA

JORDANÓW

NÁMESTOVO

TURZOVKA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
BYTČA
ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE
RAJEC
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www.zilina.sk
www.zastranie.sk
www.lietava.info
www.lietavskalucka.sk
www.rajecke-teplice.sk
www.obecporubka.sk
www.tikzilina.eu
www.rajeckapohoda.sk

